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Szerzőink

Bátori Anna • 2014-ben szerzett abszolutóriumot az ELTE BTK Irodalomtudományi 
Doktori Iskolájában „A magyar és európai felvilágosodás” doktori programon. Je-
lenleg az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet 
XIX. századi Osztályának fiatal kutatói ösztöndíjasa. Kutatási területe a 18. század 
végi historia litteraria mint tudástranszfer.

Bayer Árpád • 2011-ben végzett az ELTE BTK történelem szakán „Gazdaság- és 
társadalomtörténet”, valamint „Művelődéstörténet” szakirányokon. Jelenleg az 
ELTE BTK Atelier doktorandusza. Helyi identitással és 20. századi társadalomtör-
ténettel foglalkozik.

Benda Gyula •  (1943–2005) Társadalom- és gazdaságtörténész. A Hajnal István 
Kör, illetve az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék alapítója. 
Szakterületei a történeti demográfia, az agrártörténet, a nemesség története és a 
historiográfia voltak. Az Annales máig legjelentősebb hazai interpretátora.

Bezsenyi Tamás • Az ELTE BTK Atelier, valamint az ELTE ÁJK Kriminológia 
tanszékein doktorandusz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán pedig tanársegéd. Kutatási területe a 20. századi magyar bűnözéstörténet, 
különös tekintettel a szocializmus és a rendszerváltás utáni időszak gazdasági és 
szervezett bűnözésére.

Gyimesi Emese • Az ELTE BTK Atelier mesterszakos hallgatója, valamint a 
XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék doktorandája. Két fő érdek-
lődési területe az irodalom- és társadalomtörténet, valamint a várostörténet és a 
gender studies kapcsolódási pontjai.

Hamburger Mihály • (1941–2005) Filozófus, újságíró. Rövid ideig az ELTE filozófia 
szakán tanársegéd, majd a Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézetének munkatársa. 
Vizsgálatai Rosa Luxemburgra, illetve a népi írókra összpontosultak emigrálása 
előtt. Münchenben a Szabad Európa Rádiónál, ismét Budapesten az Esti Hírlapnál 
dolgozott újságíróként.

Harlov Melinda • Jelenleg az ELTE BTK Atelier tanszékén doktoranda. Aktuális 
kutatása a nemzetközi szervezetek (UNESCO, Európai Bizottság) örökségesítési 
gyakorlatának lokális hatásvizsgálatára összpontosul.

Koloh Gábor • 2013-ban végzett az ELTE BTK történelem szakán. Jelenleg az ELTE 
BTK Történelemtudományi Doktori Iskola „Társadalom- és gazdaságtörténet” 
programjának hallgatója.
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Kovács András • Szociológus, a Közép-Európai Egyetem egyetemi tanára. Kutatási 
területe a kisebbségszociológia, azon belül is a magyar zsidó társadalomtörténet, 
illetve az antiszemitizmus jelensége és a zsidóság szociológiai értelmezése.

Lugosi András • 1999-ben szerzett szociológus diplomát az ELTE Szociológiai 
Intézetében, majd társadalomtörténeti doktori tanulmányokat folytatott az ELTE 
BTK-n. Budapest Főváros Levéltára főlevéltárosa. Az Urbs szerkesztőségének tagja, 
a Történeti Kollégium tanára. Főbb kutatási területei: Budapest története a 19–20. szá-
zadban, a metropoliszok és a nagyvárosi kultúra története, a városi tér társadalom-
története, valamint a történetírás története.

Mátay Mónika • Történész, az ELTE BTK és a kőszegi iASK oktatója. Kutatási te-
rületei a modern európai társadalom- és kommunikációtörténet, a nemek története, 
a mikrotörténelem és a historiográfia. Legújabb kutatásaiban a tiszazugi arzénes 
mérgezésekkel és városi polgárok életútjának digitalizálásával foglalkozott.

Mihalik Béla Vilmos • 2008-ban végzett az ELTE történelem, majd 2009-ben le-
véltár szakán. 2011-től a Jezsuita Levéltár igazgatója, 2012-től az MTA BTK TTI 
munkatársa. Kutatási területe a 17–18. századi magyarországi és erdélyi egyház- és 
társadalomtörténet.

Miklós Dániel • 2013-ban végzett az ELTE BTK történelem mesterszakán a „Vi-
segrádi Együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete” szak-
irányon. Jelenleg az ELTE BTK „19–20. századi kelet-európai történelem” doktori 
programjának hallgatója. A csehszlovák–magyar diplomáciai, gazdasági kapcso-
latok második világháború alatti történetével foglalkozik.

Nagy Kristóf • 2013-ban az ELTE-n, 2015-ben a Courtauld Institute of Artban 
szerzett művészettörténész, 2016-ban a Közép-európai Egyetemen pedig szocio-
lógus diplomát. Jelenleg az Artpool Művészetkutató Központ kutatója.

Pál Zoltán • Az ELTE BTK „Új- és jelenkori magyar történelem” doktori program 
hallgatója, az MTA BTK TTI munkatársa. Kutatási területe a jelenkori magyar tör-
ténelem, azon belül alapvetően a Kádár-kori politikai döntés-előkészítés és való-
ságismeret.

Szekér Barnabás • Az ELTE BTK történelem és történelem–némettanár mester-
szakjain végzett, ugyanott a „Középkori és kora újkori egyetemes történelem” 
doktori program abszolvált hallgatója. A Piarista Rend Magyar Tartománya Köz-
ponti Levéltárának munkatársa.

Veress Dániel • Az ELTE BTK Atelier doktorandusza. A Sic Itur ad Astra és az 
Apokrif szerkesztője. A hosszú 19. század művészetének és nacionalizmusának tör-
ténetével foglalkozik.


